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Abstract  

The idea of the open air museum was to create a museum that would make the history of the 

people accessible for everyone. The early open air museums also aimed at educating the people 

into a common national identity by indicating a collective history. This essay examines how the 

formation of the open air museums was affected by the dominant ideologies at the end of the 

19th century and how this background can be seen in the museums today. Through the study and 

comparison of two open air museums, Kulturen in Lund that was founded in 1892 and 

Fotevikens museum that was founded in 1995, we get a picture of how the open air museums 

relate to nationalism and national romanticism when they were founded as well as today.  

Georg Karlin who was the most important person in the formation of Kulturen collected 

objects from the peasantry in the south of Sweden. He bought folk buildings and constructed 

buildings that would mimic the houses of the bourgeoisie as well as the nobles. In these 

buildings he portrayed the everyday life of the different classes.  

Fotevikens museum consists of a viking town as it might have appeared during the viking 

age or the early medieval times. It portrays the time a couple of years after the battle of 

Foteviken that took place in 1134 at the location where the museum is today. Vikings have often 

been used by right-wing extremists as a symbol for the genuinely swedish. The result of the 

comparison of the museums shows that both of the two open air museums are affected by the 

nationalism that influenced the forming of the first open air museums as well as nationalism in 

the forms it exists today. Consequently it is crucial for the museums to keep a critical view in 

their production of images of history.  
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Inledning och frågeställningar 

Under 1800-talets industrialism framträdde ett behov av att ena befolkningen vilket man ville 

uppnå genom att stärka folkets känsla för den egna nationen. Denna känslomässigt baserade 

enhet som, till skillnad från den administrativa enheten staten,  baserades på människans känsla 

av tillhörighet skulle stärkas med alla medel som stod till hands. Museerna och historien blev 

viktig del i detta nationsbyggande och samlingar av historiska föremål användes i syfte att skapa 

en känsla av gemenskap, ett Vi. Av rädsla för att den gemensamma bakgrunden var på väg att 

glömmas bort och försvinna när industrialismen gjorde sitt intåg började ett dokumenterande, 

insamlande och bevarande av äldre tiders föremål och levnadssätt. Ur detta påtalade behov av 

bevarande föddes det en ny typ av museum - friluftsmuseet (Bohman 1997 s. 23ff; Eivergård & 

Zipsane 2006 s. 5).  

Friluftsmuseer är idag en vanligt förekommande form av museum som innefattar många 

olika typer av uttryck och former av förmedling och bevarande. De svenska friluftsmuseernas 

samarbetsorganisation FRI definierar ett friluftsmuseum som “[...]ett utomhusmuseum, som 

syftar till att i helt eller delvis rekonstruerade miljöer ge upplevelser och kunskaper om historia 

och om samspelet mellan människan och naturen” (www.friluftsmuseerna.org).  

Ett friluftsmuseum är alltså ett utomhusmuseum vilket som form har sitt ursprung i 

1800-talets nationsskapande. Men hur påverkades friluftsmuseernas framväxt och dess format av 

de ideologier som var tongivande i samhället vid 1800-talets slut? Hur syntes nationsskapande, 

nationalromantik och nationalism på friluftsmuseerna då och kan detta ses än idag antingen som 

spår av tidigare ideologier eller som motstånd mot dessa? Hur ser friluftsmuseerna ut idag och 

hur används de? Dessa frågor avser jag att besvara genom att studera två friluftsmuseer utifrån 

tre olika tider som museerna rör sig inom - tiden då det skapades och de första tio åren, 

tidsperioden som museet avser gestalta och hur museet ser ut och används idag.  

Genom en kritisk granskning av två museer som tillkommit i olika tider och en 

jämförelse mellan dessa inom de tre olika tiderna avser jag skapa en större kunskap kring 

friluftsmuseer och hur de påverkas av politiska strömningar i samhället. Det första museet som 

studeras är Kulturhistoriska museet i Lund (vanligen kallat Kulturen) vilket grundades 1892 och 
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var ett av de allra första friluftsmuseerna i Sverige. Som kontrast till detta studeras Fotevikens 

museum med sin vikingastad vilket grundades år 1995, alltså 103 år senare. Kring sekelskiftet 

1900 liksom under 1990-talet var friluftsmuseer en populär museiform och många av de 

friluftsmuseer som finns idag skapades under någon av dessa två tidsperioder. Genom att studera 

dessa museer vilka är relativt närliggande geografiskt och därför utgår från en liknande historisk 

bakgrund kan vi få en inblick i vilka uttryck dessa friluftsmuseer har använt sig av i olika tider 

och hur dessa påverkats av ideologiska strömningar i samhället.  

Museer är en utav de viktigaste formerna av institutioner för förmedling av historia och 

arkeologi till allmänheten. Friluftsmuseer ger en möjlighet för bevarande och rekonstruerande av 

byggnader i fullskala samtidigt som de ger en möjlighet att berätta om levnadsvillkor som inte 

syns i historieskrivningar. Ofta är friluftsmuseer också en arena för experimentell arkeologi och 

för att levandegöra historia som pedagogisk metod för förmedling. Att förmedla historia och 

arkeologi genom att levandegöra ger även en möjlighet för besökaren att uppleva dåtiden på ett 

konkret sätt och skapa andra former av kunskap än ett konventionellt museum. Hur arkeologin 

används och förmedlas till allmänheten är viktigt att studera för att skapa en medvetenhet kring 

hur forskningsresultat används, förenklas och ibland även förvanskas.  

Perspektiv och tidigare forskning  

Museer har tidigare studerats ur många perspektiv. Metoder och målsättningar har diskuterats 

och debatterats både som helhet och utifrån specifika fall. Kring friluftsmuseer som museiform 

har det bedrivits forskning framförallt kring de tidiga museerna men också kring deras 

möjligheter och unika metoder för förmedling.  

Hur friluftsmuseer definieras varierar hos olika organisationer och forskare. I Sten 

Rentzhogs bok Friluftsmuseerna- en skandinavisk idé erövrar världen  (2007) ges en ingående 

beskrivning av friluftsmuseernas historia. Boken tar avstamp i grundandet av Skansen men 

blickar sedan bakåt mot de första idéerna kring att använda historiska byggnader som inramning 

för att ställa ut föremål genom 1900-talet till nutiden och avslutar med att diskutera 

friluftsmuseernas framtid. Den ger dessutom utblickar till hur friluftsmuseer har utvecklats i 

övriga Europa och i andra delar av världen. Trots detta vida fokus utgår Rentzhog från en 
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snävare definition av friluftsmuseum än den som FRI, Friluftsmuseernas samarbetsorganisation, 

utgår ifrån vilken nämndes i uppsatsens inledning. Rentzhog definierar ett friluftsmuseum som 

“en utomhusanläggning med i huvudsak flyttade byggnader, inrättade i ett folkbildande syfte” 

(Rentzhog 2010 s. 12). Tydligt är att denna definition utgår från de tidiga friluftsmuseerna och 

innefattar inte nyare former av friluftsmuseer så som forntidsbyar eller helt rekonstruerade 

miljöer. 

AEOM, Association of European Open Air Museums, är en underavdelning till 

museernas världsorganisation - ICOM. Hos denna organisation för europeiska friluftsmuseer 

definieras ett friluftsmuseum som  “scientific collections in the open air of various types of 

structures, which as constructional and functional entities, illustrate settlement patterns, 

dwellings, economy and technology” (www.aeom.eu). I denna definition liksom i FRI:s 

definition innefattas insamlade och bevarade såväl som rekonstruerade miljöer. Den 

gemensamma nämnaren för alla dessa definitioner är istället just utomhuselementet, att 

konstruktionen inte befinner sig i en museibyggnad utan att den själv är en. Denna uppsats utgår 

framförallt från FRI:s definition och omfattar bevarade såväl som rekonstruerade byggnader och 

miljöer.  

Ett viktigt begrepp att studera för att förstå de ideologier som påverkat och än idag har 

inflytande för friluftsmuseerna är nationalism. Bakgrunden till nationalismen börjar redan under 

15-1600-talet då den svenska nationalstaten började formas och ett intresse väcktes för att 

definiera denna. Detta gjordes dels genom inventeringar av nationens tillgångar men även genom 

att skriva den svenska historien. Under början av 1800-talet skapade romantiska strömningar ett 

intresse för folket och allmogen vilket uttrycktes genom insamlande av folkliga sagor, traditioner 

och visor (Sundin 1997 s. 44ff). Under senare delen av 1800-talet blev nationalismen alltmer 

tongivande i samhället och sökandet efter en enhetlig gemenskap hos folket inom staten, en 

nationell identitet, eskalerade (Bohman 1997 s. 26; Sundin 1997 s. 46f). Nationen betraktades 

som en naturgiven enhet som alltid funnits där som skulle upptäckas och upplysas om. 

Detsamma gällde folket i nationen vilka förväntades ha vissa av naturen givna egenskaper enbart 

för att de tillhörde en viss nation (Bohman 1997 s. 53; Sundin 1997 s. 46f; Werbart 2002 s. 54f; 

Petersson 2004 s. 23).  Att nationalismen blev en ledande ideologi i samhället har många 
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anledningar och har tolkats på många olika sätt. En vanlig tolkning är, som nämndes i 

inledningen, att det var på grund av industrialismen och den byråkratiska statens behov av 

enhetlighet hos befolkningen. Utveckling var samhällets mål och individen skulle underordna sig 

den nationella identiteten som undervisades i gemensamma institutioner så som den 

obligatoriska folkskolan. Där fostrades folket in i en bild av nationell gemenskap och kollektiva 

värderingar ofta med en gemensam historia som utgångspunkt (Bohman 1997 s. 26f; Sundin 

1997 s. 50ff; Wallette 2004 s. 25ff). Att denna nationalistiska bild var ett resultat av samhällets 

modernisering är de flesta överens om (Sundin 1997 s. 42; Petersson 2004 s. 23; Gustavsson 

2014 s. 57). Den förväntade gemenskap som framställdes var i de flesta fall inget annat än en 

konstruktion med mer eller mindre medveten politisk agenda (Sundin 1997 s. 42f).  

Efterhand som nationsbyggandet fortgick började det ta sig nya uttryck och nya mindre 

enheter började definieras utöver nationalstaten. Dessa byggde på allt från större regioner till små 

lokalsamhällen så som hembygden. I denna process blev regionalmuseer och hembygdsmuseer 

verktyg för att definiera regionala och lokala identiteter (Sundin 1997 s. 42ff, 60; Gustavsson 

2014 s. 47f). I artikeln Skåne mellan nationerna- arkeologi och regional identitet  menar Bodil 

Petersson att på grund av globalisering och Sveriges medlemskap i EU har nationalismen spelat 

ut sin roll. EU vill begränsa nationalstaternas makt till förmån för ett centraliserat styre. Synen på 

nationalstaten framstår som gammaldags och istället, menar Petersson, har resultatet av detta 

blivit att man väljer att framhäva regionen och den regionala identiteten (Petersson 2007 s. 23f). 

Det konstruerande och framhävande av regional identitet som pågick kring sekelskiftet 18-1900 

menar däremot andra var en del i processen att konstruera en nationalstat ( Sundin 1997 s. 42f; 

Rentzhog 2007 s. 89).  

Hur förhåller det sig idag? Kan framhävandet av regionala och lokala identiteter ses som 

ett led i att framhäva nationalstaten eller är den ett resultat av EU:s centraliseringsambitioner? 

Denna uppsats har inte för avsikt att ta ställning i frågan men med den senaste tidens stora 

flyktingströmmar, gränser som stängs, ID-kontroller och ett uttalat nationalistiskt parti i 

riksdagen får nationalismen plötsligt nytt liv och är en återkommande fråga i samhällsdebatten. 

Framhävande av svenska traditioner och kulturella särdrag har återigen blivit viktigt för många 
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grupper. Jag menar att nationalismen lever kvar än idag om än i delvis andra former än under 

1800-talet.  

Hur museer som förmedlare av historia har agerat som verktyg både direkt och indirekt 

för nationsskapande är något som studerats bland annat av Stefan Bohman i Historia, Museer 

och Nationalism  (1997). Han tar där upp ett antal verktyg som har använts inom 

nationsskapande. Ett sådant är hur man ofta har använt bilden av “Den andre” för att visa vad 

den egna gruppen inte  är men också att ta spjärn emot i framvisandet av den egna särarten 

(Bohman 1997 s. 46ff; Werbart 2002 s. 56). Ett annat verktyg som ofta använts inom 

nationalistisk historiebruk är stereotypisering det vill säga skapandet av förenklade bilder av folk 

och grupper. Detta innebär att personer ur samma grupp förväntas inneha samma eller likartade 

egenskaper just på grund av sin grupptillhörighet (Bohman 1997 s. 46ff). Inom friluftsmuseer 

arbetar man med små utsnitt ur historien och genom dessa skapas lätt stereotyper då det ofta inte 

finns utrymme att visa på hela den bredd av mänskliga och kulturella uttryck som samhället kan 

ha bestått av. Här skapas en motsättning mellan ekonomiska och fysiska förutsättningar och en 

vilja att framställa en så korrekt bild av dåtiden som möjligt. Att friluftsmuseer använder sig av 

stereotyper behöver inte vara på grund utav nationalistiska influenser men jag anser ändock att 

det är viktigt att iaktta om de förekommer då de kan ge en bild av hur historien används och en 

insikt om politiska ställningstaganden. 

En grupp som än idag ofta används under stereotypa former är vikingar. Begreppet och 

bilden av vikingar skapades under 1800-talets nationalromantik då bilden av den store starke 

krigaren passade väl in i den bakgrund och det ideal man ville visa sitt folk (Svanberg 2015 s. 

36). I själva verket har det aldrig funnits ett folk som kallat sig vikingar utan viking ska snarast 

ha varit en handling, att vara i viking, vilket troligtvis har betytt att vara på plundringsresa. Den 

person som visste ordets verkliga betydelse skulle sannolikt inte uppskatta att tilltalas viking 

(Svanberg 2015 s. 34; Wienberg 2015 s. 290). Trots att vi är medvetna om detta är begreppet 

viking och vikingatid än idag allmänt och används även av forskare inom ämnet utan negativ 

laddning (Cederlund 1998 s. 8). Under 1980- och 90-tal blev vikingen återigen en populär 

symbol i flera olika sammanhang. Under denna tid skapades även många rekonstruktioner av 

vikingatida miljöer runt om i Sverige (Petersson 2003 s. 156f). Till skillnad från den starke 
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krigaren som framställdes under 1800-talet visades vikingen nu som en entreprenör, en 

initiativrik symbol för handel (Cederlund 1998 s. 5; Petersson 2003 s. 156).  

Metod och material 

Utgångspunkt för uppsatsen är de två museer som ska studeras och jämförelsen mellan dessa. 

För att besvara frågeställningarna anser jag att det är en relevant metod att bearbeta varje 

museum utifrån tre tider inom vilka museerna kommer att granskas kritiskt. Den första tiden som 

studeras är tiden då museet tillkom . Detta representerar den samhälleliga och politiska kontext 

som format museet. Tiden för tillkomsten definieras som den tid då museet växte fram som idé 

och organisation samt de första tio åren från det att museet öppnade för besökare. Anledningen 

till att jag valt just de första tio åren är att beskrivningen av Fotevikens museum utgår från de tio 

första åren och för att kunna göra beskrivningarna jämförbara väljer jag att utgå från samma tid 

på Kulturen. Den andra tiden är den tid som museet framställer  vilket visar på vad det är för bild 

som museet vill ge av en viss tidsperiod. Genom dessa bilder kan politiska vinklingar framträda 

exempelvis utifrån om det är varierade och historiskt korrekta bilder eller om de är stereotypa 

framställningar av en viss tidsperiod. Den tredje tiden som museet studeras utifrån är nutiden 

vilken ger en bild av hur museerna har utvecklats och om den politiska sfär de påverkades av vid 

grundandet kan ses än idag.  

Inom varje tidsperspektiv angrips materialet genom fem grundläggande frågor. Dessa 

frågor är vem, var, när, hur och varför. Vad de olika frågorna innebär får olika betydelser 

beroende på vilket tidsperspektiv de ställs inom. Exempelvis blir frågan om vem  inom tiden för 

museets grundande en fråga om vilka aktörer som var viktiga för museets utformning och 

framväxt medan det inom den tid som gestaltas istället blir en fråga om vilka människor som 

syns i framställningen. Då de två museerna är väldigt olika både genom den tid de tillkommit i 

och genom sina former av gestaltningar är det viktigt att försöka få fram jämförbara fakta vilket 

dessa grundläggande frågor kan bidra med. Dessa frågor blir även ett viktigt verktyg för att 

komma bort från museernas egna värderingar kring vilka delar som betraktas som viktiga i 

museets historia.  
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De båda museerna studeras framförallt utifrån litteratur som finns skrivet kring dem. 

Kring Kulturen finns det mycket litteratur skriven bland annat genom de årsböcker som getts ut 

med nytt tema varje år där temat år 1992 var just grundaren Georg Karlin. Litteratur kring 

Fotevikens museum finns det däremot inte i någon större utsträckning. Till museets 

10-årsjubileum skrev Sven Rosborn, som var en av grundarna, en skrift om hur museet växte 

fram både som idé och i praktiken samt den organisation som fanns innan tillkomsten. Denna 

bok tillsammans med en kortare intervju med Rosborn och samtal med museichefen Björn M. 

Jakobsen ligger till grund för beskrivning av museets bakgrund. Ett problem som kan uppstå när 

det gäller att förstå bakgrunden för museerna är att litteraturen är skriven av museerna och deras 

anställda själva och för Fotevikens museum att informationen huvudsakligen kommer från en 

person. Risken blir då stor att den bild som presenteras är den som museet vill att ska visas fram 

just i den tid då beskrivningen produceras. Genom kritisk granskning och ett vidare perspektiv på 

museer, deras omvärld och de tider som framställs gör jag en ansats att nå bortom de bilder som 

museerna själva vill producera och presentera.  

Museerna har även studerats genom besök, samtal med de anställda och genom intervjuer. För att 

förstå museerna i nutiden studeras olika beskrivningar av museet idag så som guidade visningar, 

information på hemsidor, informationsfoldrar, texter och beskrivningar på museiområdet samt 

artiklar och debatter i dagspress.  

 

Kulturen och friluftsmuseernas framväxt 

Friluftsmuseernas framväxt  
Idén om ett friluftsmuseum låg helt rätt i tiden under 1800-talets senare del och de politiska 

strömningarna var en starkt pådrivande faktor. Man upplevde att det var en kamp mot tiden för 

att bevara den allmogekultur som var på väg att försvinna med industrialismens framfart. I 

kombination med nationalismens behov av att definiera och propagera för nationens särart bland 

annat genom att framhäva sin historia är det ingen slump att friluftsmuseer skapades på många 
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platser i skandinavien vid 1800-talets slut (Stoklund 2001 s. 11ff; Rentzhog 2007 s. 24ff; Staaf 

2012 s. 18ff).  

Diskussionen om vilket som var det första friluftsmuseet skapade konflikter mellan de 

olika museerna under 1890-talet. Bland de allra första var den samling hus som flyttats till 

kungsgården på Bygdö i Oslo redan under 1880-talet (Rentzhog 2007 s. 24, 57f). Trots detta är 

Skansen det som de flesta förknippar friluftsmuseer med. Museet grundades av Artur Hazelius 

och öppnade år 1891. Skansen ses som grundformen för friluftsmuseum så till den grad att 

begreppet skansen i vissa delar av världen betyder just friluftsmuseum (Stoklund 2001 s. 11). 

Endast ett år efter Skansens öppnande invigde Kulturhistoriska föreningen i Lund sitt 

friluftsmuseum. År 1894 öppnade Norsk Folkemuseum och 1897 öppnade Danmarks 

motsvarighet: Bygningsmuseet i Kongens Have i Köpenhamn för att nämna några andra 

friluftsmuseer som tillkom under slutet av 1800-talet (Stoklund 2001 s. 11f).  

På Skansen ville Hazelius skapa ett museum som var tillgängligt för alla och gjorde det 

under mottot “känn dig själv”. Med detta menade han att museet strävade efter att visa besökarna 

deras gemensamma bakgrund, låta hela folket ta del av sin egen historia och som Hazelius själv 

uttryckte det “väcka och nära fosterlandskänslan” (Rentzhog 2007 s. 27). Påverkan av de samtida 

nationalistiska strömningarna var uppenbar och Skansen betraktades som en institution för 

“folkuppfostran”. Genom att skapa ett Sverige i miniatyr med representationer, i form av 

byggnader, från de olika landskapen blev den etniska gemenskapen presenterad och definierad. 

Redan år 1893, innan Sverige hade en nationaldag, firades den 6:e juni en nationalfest till minnet 

av dagen då Gustav Vasa blev vald till kung. Året därpå meddelade Hazelius att denna dag 

fortsatt skulle firas som Sveriges nationaldag vilket spred sig till resten av landet och har så firats 

sedan dess (Rentzhog 2007 s. 27f; Magnusson Staaf 2012 s. 19).  

Kulturen växer fram 

År 1892 öppnade Kulturhistoriska museet i Lund men vid denna tid hade Kulturhistoriska 

föreningen redan funnits i tio år och bedrivit forskning och insamling av allmogeföremål på den 

skånska landsbygden. För att börja från början utgår historieskrivningarna om Kulturen ofta från 

den person som enskilt betytt mest för museets framväxt, Georg Karlin. Prästsonen från Huaröd 
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började redan under sin skoltid med det insamlande av föremål som så småningom skulle komma 

att bli både en tillgång och ett ekonomiskt problem för Kulturhistoriska museet (Bringéus 1992 s. 

10ff; Wahlöö 2003 s. 8f ).  

Som student vid universitetet i Lund var Karlin aktiv i landsmålsföreningen som 

intresserade sig för dialekter och arbetade med att samla in visor, ordspråk, lekar, seder och bruk 

på den skånska landsbygden. Landsmålsföreningen anordnade soareer och spex för att finansiera 

sina aktiviteter och propagera för vikten av bevarandet av sydsvensk kulturhistoria (Bringéus 

1992 s. 26ff). Ur denna förening bildades så småningom den Kulturhistoriska föreningen då 

Karlin fått kännedom om att en samling av allmogeföremål var på väg att säljas och valt att själv 

köpa in den för att bevara och använda som rekvisita vid landsmålsföreningens framträdanden. 

Redan då, 1882, hade Karlin en plan på att flytta en korsvirkesgård till Lund för att använda som 

byggnad för utställning av föremålen (Bringéus 1992 s. 29f). Föreningen antog då de stadgar 

som museet arbetar under än idag. I stadgarna stod det att “Kulturhistoriska föreningen […] har 

till syfte att samla och bevara det materiella kulturarvet med särskild inriktning på sydsvensk 

kulturhistoria, att i samband därmed verka för forskning och för bildningen i samhället samt att 

bedriva därmed förenlig verksamhet” (www.kulturen.com). 

Under föreningens första tio år insamlades allt fler föremål som tillfälligt ställdes ut på 

olika platser i staden och år 1890 hade föreningen fått till stånd inköpet av den Tollska gården, 

det hus som idag betecknas Herrehuset på det norra museiområdet. Enligt Nils-Arvid Bringéus, 

som skrivit boken Karlin och Kulturen,  skedde detta under övertalning av Karlin vilken också 

yrkade på att hela tomten skulle behållas istället för att avstyckas och säljas vidare (1992 s. 107). 

På denna tomt flyttades sedan in hus för att uppfylla den utställningsmodell som kallades för 

Paviljongmodellen. Denna modell inspirerades av världsutställningarna och byggde på att 

inflyttade byggnader skulle utgöra en ram för utställningen av föremål. Paviljongmodellen skilde 

sig från den utställningsform som var vanligast vid denna tid, kasernsystemet, där föremål 

visades, vanligen i kronologisk följd, i glasmontrar mot en neutral bakgrund (Bringéus 1992 s. 

109 ff; Rentzhog 2007 s. 25). 

 Till en början var planen att gestalta ett samhälle utifrån den ståndsriksdag som 

avskaffats 1866 och redan betraktades som ålderdomlig och en historisk angelägenhet. Olika 
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byggnader fick representera adel, präster, borgare och bönder och fokus låg framförallt på 

Sydsverige. Redan under museets första år fanns alla de fyra stånden representerade i olika 

byggnader på museiområdet. Dock utökades både tidsspannet och det geografiska området redan 

innan museet öppnat (Bringéus 1992 s. 131ff; Wahlöö 2003 s. 8f). Anledningen till att det 

tidsspann som skulle visas på museet utökades var bland annat de stora mängder medeltida 

föremål som framkom vid anläggandet av Lunds första avloppssystem år 1890 (Bringéus 1992 s. 

54f; Wahlöö 2003 s. 10). Att området utökades hade antagligen även att göra med Karlins stora 

intresse för folkliv och äldre föremål i allmänhet liksom hans förmåga att samla på sig föremål 

oavsett om det fanns pengar till det eller ej. Min tolkning är att samman med att samlingarna 

började bestå av ett ökande antal föremål som inte ingick i museets planerade fokus fick även 

detta omformuleras och planen ändras och inte omvänt. 

För museet var denna samlarmani en stor tillgång då det är mycket tack vare detta som 

museets samlingar en gång fick sin stora omfattning. Samtidigt innebar det stora utmaningar 

ekonomiskt. För att finansiera sitt samlande anordnades lotterier, skådespel och marknader men 

Karlin vädjade även gärna till allmänheten både om pengar och donationer av föremål och sökte 

pengar både från staden, landstinget och staten. Tydlig blir Karlins brist på att hushålla med 

pengar och “rätta munnen efter matsäcken” i hur han försatte sin mor stora skulder redan under 

sin skoltid liksom att museet år 1934 fortfarande inte gjorde någon årsbudget (Bringéus 1992 s. 

15, 62, 160, 169, 177f).  

Hur förhöll sig då Kulturen och Karlin till sin omvärld och vad spelade den politiska 

bilden i samhället för roll för museets formande? Liksom för grundandet av Skansen var det sena 

1800-talet helt rätt i tid för att skapa ett friluftsmuseum och de båda museiskaparna hade kontakt 

och inspirerades av varandra. Konflikter uppstod dem emellan om vem som varit först med idén 

om ett friluftsmuseum, samtidigt blev det en tävling om att hinna först i inköpet av vissa 

byggnader och föremål dem emellan. Deras samlande och inköpande av föremål gjorde att de 

anklagades för att trissa upp priserna på allmogeföremål (Bringéus 1992 s. 43, 62f). Till skillnad 

från Skansen hade Kulturen dock ett annat fokus med sitt samlande och utställande. Medan 

Hazelius ville skapa ett Sverige i miniatyr med fokus på etnicitet och gemensam bakgrund visade 

Karlin med sitt museum en mer social aspekt av dåtidens folkliv. Kulturen hade inte samma 
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tydligt nationalistiska avsikter och gav en större bredd i gestaltningen av olika sociala och 

ekonomiska klasser i samhället (Bringéus 1992 s. 137f; Magnusson Staaf 2012 s. 17ff).  

Trots det stora stödet för friluftsmuseernas form och pedagogiska idé hos folket fanns det 

de som kritiserade dessa nyskapande institutioner. De anklagades för att vara ovetenskapliga och 

göra mer skada än nytta (Bringéus 1992 s. 111; Stoklund 2001 s. 12f). Karlin själv som ville 

skapa ett museum som var tillgängligt för alla argumenterade för vikten av att popularisera 

historia och göra det på ett språk som kunde förstås oavsett bildning och klass. Målsättningen 

med utställningen var inte att skapa kunskap utan snarare att väcka en nyfikenhet och skapa en 

känsla hos besökaren. För att komplettera detta med en djupare kunskap och förståelse för 

sammanhang genomfördes guidningar, föreläsningar och skrevs museivägledningar att ta del av 

vilka förnyades allteftersom utställningarna omordnades (Bringéus 1992 s. 63ff). Viktigt för 

Karlins idé var att inte störa illusionen av en levande dåtid genom att placera föremålen bakom 

glas eller i montrar. Att detta ideal inte var hållbart i längden visade sig så småningom då museet 

utsattes för stölder samtidigt såg Karlin inte alltid någon möjlighet att faktiskt gestalta en 

levnadsmiljö genom de tillgängliga miljöerna. På vissa platser i museet, framförallt efter att Vita 

huset blivit en del av museet 1926, fick utställningarna snarast karaktär av en klassisk utställning 

med föremål bakom glas och på så vis blev Kulturen både ett friluftsmuseum och ett traditionellt 

kulturhistoriskt museum (Bringéus 1992 s. 112). 

Den tid som framställs på Kulturen 

Det tidsspann som gestaltas genom byggnader och utställningar på Kulturen breder ut sig över 

mer än 1000 år. När Karlin gjorde den grundläggande planen för museet var målet att visa de 

fyra stånden representerade i olika byggnader med fullständiga interiörer. Vid denna tid bestod 

museiområdet endast av den del som ligger norr om Adelgatan. Idag består museet av två 

områden med byggnader både norr och söder om Adelgatan sammankopplade med en tunnel 

under gatan. Byggnaderna är idag delvis anpassade för att visa den äldre ståndsindelningen och 

tidsperioder som visas i interiörerna är valda utifrån den tidsperiod Karlin och senare museimän 

velat framställa. Det är inte genomgående att byggnaderna visar varken den äldsta eller den 
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yngsta tid som de brukats i och några av byggnaderna representerar idag andra tidsperioder än de 

ursprungligen gjort på museet (Wahlöö 2003; www.kulturen.com).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Karta över Kulturen i form av modell (Foto: Anna Kron Tegnér 2016). 

Museet omfattar idag 34 byggnader av olika storlek, ålder och typ, både inflyttade och 

bevarade på ursprungsplats. Av dessa byggnader används cirka 10 helt eller delvis för att visa 

rekonstruerade miljöer medan ungefär 11 används helt eller delvis för utställningar. Övriga 

byggnader används bland annat för administration och andra aktiviteter på museet (Wahlöö 

2003; www.kulturen.com). Fokus kommer i följande text framförallt att ligga på de delar av 

museet som består av rekonstruerade miljöer medan övriga byggnader enbart kommer att nämnas 

helt kort. Att detta urval av byggnader fokuseras beror på att jag anser att det framförallt är de 

rekonstruerade miljöerna samt exteriörerna som är typiska för ett friluftsmuseum och som 

faktiskt används för att gestalta en tidsperiod.  

14 



På det södra området finns framförallt byggnader som används för olika utställningar 

men även en prästgård och en fungerande smedja. Den första byggnaden som möter besökaren är 

det Vita huset byggt år 1854 som är sammanbyggt med Lundahallen och Textilhallen. Dessa tre 

byggnader används framförallt för olika fasta och tillfälliga utställningar. I Hylla smedja som 

uppfördes på 1700-talet och flyttades till Kulturen 1947 arbetar en smed med produktion till 

museet och med kursverksamhet. Det stora gula huset Allmogehallen är ursprungligen ett 

ladugårdshus som tillhörde Vita huset. I bottenplan innehåller byggnaden tillfälliga utställningar 

samt en utställning kring sydsvenskt fiske och jordbruk. På husets ovanplan finns fyra 

stuginteriörer från skånska bondstugor från 17- och 1800-tal samt utställningar kring livet i en 

bondby vid samma tid. Det sista huset på det södra området är Västra Vrams prästgård. 

Byggnaden uppfördes 1757 och visar interiörer så som det kan ha sett ut i huset från det att huset 

byggdes fram till tidigt 1800-tal (Wahlöö 2003 s. 16ff; www.kulturen.com).  

Fig. 2:  Södra museiområdet med Västra Vrams prästgård till vänster, allmogehallen rakt fram och 

textilhallen till höger. Bakom textilhallen skymtar Hylla smedjas tak (Foto: Anna Kron Tegnér 2016). 

 

På det norra museiområdet möts besökaren på öster sida av en något glesare bebyggelse 

som framförallt visar landsbygd och till vänster av en tätare stadsbebyggelse. Större delen av 
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byggnaderna är uppförda under 17-och 1800-tal. Den landsbygdsbebyggelse som visas består av 

Bosebo kyrka från mitten av 1600-talet, Uranäsboden och Måketorpsboden vilka är två loftbodar 

från 1700-talet och tre stugor byggda under 17- och 1800-talet. Uranäsboden har nyligen 

restaurerats och Måketorpsboden är under pågående restaurering varför ingen av dem är 

tillgängliga för besökare. De två stugorna Blekingegården och Bosmålatorpet innehåller 

rekonstruerade miljöer varav den första visar hur det kan ha sett ut i stugan någon gång mellan 

1815 och 1835. Bosmålatorpet visade tidigare hur ett soldattorp kan ha sett ut men då huset 

egentligen aldrig har varit ett soldattorp har det idag återförts till hur det såg ut när Kulturen 

köpte det 1923. Interiören visar hur en fattig familj bestående av en kvinna med sju barn hade det 

under tidigt 1900-tal. Onsjöstugan användes tidigare som lekstuga för barn och hade en 

tillbyggnad med en rekonstruerad träskomakarverkstad från 1800-talet. Efter att museet gjort 

efterforskningar kring huset och dess historia har man kommit fram till att tillbyggnaden med 

verkstaden aldrig fanns när huset stod på sin ursprungsplats varför denna idag har monterats ner. 

Troligtvis kommer interiören i stugan när restaureringen är färdig, enligt museets hemsida, att 

visa hur det kan ha sett ut i stugan när den låg på sin ursprungsplats under 17- och 1800-tal 

(Wahlöö 2003 s. 26ff; www.kulturen.com).  

Utöver denna landsbygdsbebyggelse finns på den östra sidan av norra området tre 

byggnader som bevarats på sin ursprungsplats när museets område utökats. Dessa är Lusthuset 

och Arbetarbostadens gårdshus vilka används för olika utställningar samt Arbetarbostadens 

gathus i vilket det finns en rekonstruerad miljö av hur det såg ut i bostaden när målaren 

Andersson bodde där år 1930 (www.kulturen.com).  

Väster om tunneln under Adelgatan har byggnaderna en karaktär av en dåtida 

stadsbebyggelse. Medeltiden finns representerat i det murade tornet Dekanhuset omedelbart till 

vänster om tunnelns uppgång samt i kyrkoruinen av S:ta Maria minor i ytterkanten av 

museiområdet ut mot Sankt Annegatan. Dekanhuset flyttades till Kulturen år 1908 efter att det 

hotats av rivning på sin ursprungliga plats på Kyrkogatan. Byggnaden inrymmer idag en 

utställning på bottenplan och på andra plan en rekonstruktion av en medeltida sal vilken ofta 

används för pedagogisk verksamhet. Ovanvåningen, där dokumentet Freden i Lund 

undertecknades 1679, är inte tillgängligt för allmänheten. Utöver dessa två medeltida inslag 
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består byggnaderna på västra sidan framförallt av två grupper av hus där en är hus som bevarats 

på sin ursprungsplats och införlivats i museiområdet allteftersom detta utökats. Den andra 

gruppen är de hus som sammanfogats med Karlins ursprungliga borgarhus som uppfördes på 

platsen. Detta kvarter består både av delar som uppförts på platsen under 1900-talet med 

inspiration av äldre byggnader och delar som flyttats dit från andra platser i Lund. I Borgarhuset 

finns utställningen Tidens rum som gestaltar olika boendemiljöer från 1500-tal till tidigt 

1900-tal.  Dessa rekonstruerade rum visar framförallt de historiska byggnadernas finare rum 

medan de mer vardagliga rummen såsom sovrum och kök inte visas. De övriga byggnaderna 

inrymmer olika utställningar. I mitten av kvarteret ligger även Thomanderska gården som flyttats 

dit från Paradisgatan några kvarter bort. I gården visas hur det såg ut i huset när familjen 

Thomander bodde där mellan 1833 och 1850 (Wahlöö 2003 s. 40ff).  

Fig. 3: Västra delen av norra museiområdet med herrehuset. Till vänster skymtar Dekanhuset och till 

höger borgarhuset och Thomanderska gården (Foto: Anna Kron Tegnér 2016).  
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De åtta byggnader som bevarats på sin ursprungsplats används idag framförallt för olika 

utställningar samt som kontorsbyggnader. Gemensamt för alla dessa byggnader liksom för de 

bevarade byggnader som är ditflyttade, med undantag för fyra byggnader, är att de tillkommit 

från början av 1700-talet till mitten av 1800 talet med störst koncentration från 1750 till 1850. 

(Wahlöö 2003; www.kulturen.com). Trots att fasaderna på flera av byggnaderna, framförallt de 

som är ditflyttade, har en annan form än de ursprungligen haft är det en historisk period av 

ungefär hundra år som framställs i den stadsmiljö man vandrar genom. Detsamma gäller för 

landsbygdsmiljön medan de tidsperioder som visas i interiörerna rör sig över ett mycket längre 

tidsspann. Museets ursprung i en tid av allmogeromantik och rädsla för att förlora en 

försvinnande folkkultur syns tydligt genom den tid som framvisas i museets exteriörer. Även om 

Karlin själv inte uttryckte samma tydliga nationalistiska avsikter som Hazelius gjorde var han 

starkt påverkad av sin tid och det romantiserande som var en viktig del av nationsbyggandet.  

När man träder in i byggnaderna och upplever interiörerna blir tidsspannet som gestaltas 

betydligt större. Från Borgarhusets boendemiljöer med start i 1500-talet vidare genom olika tider 

och stilar fram till 1800-talet får vi ett tidsspann av boendemiljöer från 300 år. Med 

Arbetarbostadens rekonstruerade arbetarhem från 1930-talet rör vi oss ännu lite längre fram i 

tiden. Här får även arbetarklassen sin plats i stadsmiljön. Det är framförallt en högre ståndsklass 

som framvisas i stadsbebyggelsen men i Thomanderska huset, vilket i skrivande stund (december 

2016) tyvärr stängt på grund av angrepp av hussvamp, får besökaren i vanliga fall även tillgång 

till tjänstefolkets rum. Pigkammaren och köket vittnar om tjänstefolkets vardag och tillsammans 

med farmors rum och sängkammaren visar dessa hur borgarklassens mer privata rum och rum för 

vardagsbruk såg ut (Wahlöö 2003; Jansson 2004; www.kulturen.com). Här syns återspeglingar 

till Karlins tid och hans plan över att visa de fyra stånden med en starkt romantiserad underton. 

Stadsbebyggelsen blir en representation av borgerlighetens påkostade miljöer. Att museet under 

senare tid valt att visa vardagslivet liksom den mindre bemedlade arbetarklassen genom 

Arbetarbostadens interiörer visar på en önskan att bredda sitt utbud och försöka förmedla en 

helhetsbild. Dock bryter Arbetarbostaden inte illusionen av borgerligheten då den inte ligger i 

anslutning till den övriga stadsbebyggelsen utan separat på andra sidan museiområdet. Museets 

plats i staden har även skapat en överrepresentation av stadsbebyggelse i förhållande till 

18 



landsbygdsbebyggelse. Enligt museets egen hemsida där byggnaderna är uppdelade i “stad” och 

“land” representeras staden av 23 byggnader medan landsbygden representeras av 8 byggnader. 

Nämnas bör i sammanhanget dock att museet även har en filial i Östarp med en gårdsanläggning 

bestående av 8 byggnader varav själva gården uppfördes 1812. Gården i Östarp köptes av museet 

1922 och används idag  till att ge besökare en möjlighet att uppleva ett lantbruk vid 1800-talets 

mitt.  

I Bosmålatorpets hem från tidigt 1900-tal, där änkan Kristina Niklasson ska ha levt med 

sina sju barn, blir även fattigdomen representerad på Kulturen. Det är ett enkelt litet hus med 

dörröppning så låg att en vuxen nästan måste krypa in. Huset består av tre små rum varav ett har 

väggar klädda endast med tidningspapper. I landsbygdens stugor och bodar finns det enkla 

vardagslivet representerat. Hantverk och jordbruk framträder genom vävkammaren i 

Blekingestugan och de stora bodarna som använts för förvaring och djurhållning. Vardagsbestyr 

så som matlagning och tvätt syns genom den konstgjorda maten på bordet, smörkärnan på golvet 

och de stickade sockorna som hänger på tork över rackarbjälken. Här får även barnen sin plats i 

hushållet genom gungan som hänger från taket i Blekingestugan. Jag menar att valet att låta 

landsbygden representera enkelhet och vardagsliv visar på en romantiserad bild av en enklare 

dåtid. När industrialismen krävde en modernisering av samhället skapades en romantisering 

kring allmogens naturnära levnadssätt, en bild av en mer äkta kultur höljd i en dunkel mystik 

vilken framförallt representeras i folksagor och sägner (Sundin 1997 s. 46f). Denna enkla 

gestaltning är dock inte ett resultat av Karlins tidsanda utan har tillkommit i senare tid. Under 

Karlins tid var det hem under firande av högtider som gestaltades i stugorna. Väggarna var året 

om beklädda med bonader, finduken låg på bordet och golvet var bestrött med halm så som man 

förr gjorde vid julen. Rummen ska även ha innehållit en stor mängd föremål, något som senare 

visade sig problematiskt efter att museet utsatts för stölder. Vad gäller textilierna fanns även 

problemet att de inte tålde att exponeras i så stor utsträckning (Bringéus 1992 s. 130f). Även om 

romantisering kring allmogens enklare levnadssätt kan vara anledningen till dagens sparsmakade 

interiörer är de sannolikt också resultatet av att gestaltningarna måste vara hållbara och praktiskt 

genomförbara.  
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Fig. 4: Avskalade miljöer i Västra Vrams prästgård (Foto: Anna Kron Tegnér 2016). 

Kulturen idag 

Idag är Kulturhistoriska föreningen en ideell förening med ca 3500 medlemmar som förvaltar 

flera museer och friluftsmuseer så som Borgeby slott, Kulturens Östarp, Bosjöklosters mölla och 

Medicinmuseet i Helsingborg. Museet bedriver även forskning, uppdragsarkeologi, 

bebyggelseantikvarisk verksamhet och annan vetenskaplig och kulturhistorisk verksamhet 

(www.kulturen.com). Kulturen har sin givna plats i Lunds innerstad och smälter väl in i sin 

omgivning som har samma ålderdomliga karaktär som större delen av stadskärnan. Med visionen 

“att bli det mest livfulla och engagerande museet – ett föredöme när det gäller delaktighet” är 

läget en stor fördel. Ett antal museichefer har tillträtt och avgått sedan Karlins tid och museets 
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inriktningar har varierat med tidsandan och olika aktörers visioner (Magnusson Staaf 2012 s. 17f; 

www.kulturen.com). Trots detta känns Karlins tid på museet i flera avseenden inte som något 

avlägset. De flesta av byggnaderna har stått på museiområdet sedan Karlins tid även om några 

har flyttats och fått nya gestaltningar. Visionen om det levande museet , där besökaren skulle få  

Fig. 5: Levande miljöer bakom glas i arbetarbostaden (Foto: Anna Kron Tegnér 2016). 

 

känslan av att träda in i en annan tid och att annat sammanhang, lever än idag. I Västra Vrams 

prästgård kan man genom glas se hur bordet står dukat till ljudet av porslin som klirrar och steg i 

köket intill. En gåspenna på ett halvskrivet papper och en vält kopp ger en illusion av att gårdens 

herre, i all hast, nyss lämnat rummet. I Thomanderska gårdens bibliotek ligger en hund på en filt 

under skrivbordet och från rummet bredvid hörs döttrarnas pianospel. Idag får besökaren nöja sig 

med att betrakta större delen av dessa uppbyggda miljöer från andra sidan av en glasvägg, något 

som varit otänkbart under Karlins tid. De miljöer som går att tillträda är avskalade och består 

framförallt av stora och tunga eller väggfasta möbler, sådant som inte blir stulet. Några enstaka 

dockor befolkar utställningarna och under högtider och evenemang kan man få se herr 
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Thomander i sitt hus eller en man som sitter och maler senap i Blekingegården. Till vardags är 

det dock framförallt skolklasser och andra besökare man får som sällskap i miljöerna och 

utställningarna. Istället har museet idag i allt större grad fokuserat på utställning av föremål 

enligt traditionella metoder och flera av de byggnader som tidigare varit avsedda att gestalta 

olika miljöer upptas nu av rader av montrar med föremål. Att museet idag till större del än 

tidigare har karaktär av ett konventionellt museum kan bero på att det krävs mycket resurser för 

att driva ett friluftsmuseum framförallt om det, som Kulturen, är tillgängligt året runt. Det kan 

också bero på att friluftsmuseer av många än idag betraktas som en mindre seriös och 

vetenskaplig museiform. Allteftersom museet har vuxit och utökat sin verksamhet kan det ha 

uppstått en önskan att framstå som mer vetenskapligt inför donatorer och bidragsgivare såväl 

som besökare. 

 

Fotevikens museum 

Tiden som framställs på Fotevikens museum 

År 1134 stod det ett slag mellan den danske kungen Niels och hans brorson Erik Emune just vid 

Fotevikens strand. Erik Emune vann slaget som senare blev känt som Slaget vid Foteviken 

medan den danska kungens skepp sänktes, hans son liksom flera biskopar dödades och kungen 

själv fick fly. Det är just denna tid - 1100-talet, i brytpunkten mellan den gamla asatron och 

kristendomen som har fått bli förebild för Fotevikens museum (Rosborn 2010; 

www.fotevikensmuseum.se). Idag används begreppet vikingatid i Sverige vanligtvis för en 

tidsperiod från 800-talet till omkring 1066 (Wienberg 2015 s. 292). Enligt den allmänna 

definitionen av svensk vikingatid skulle den tid som framställs på museet snarare falla inom tidig 

medeltid vilket också nämns på några ställen i beskrivningarna av museet dock ligger fokus i 

övrigt på vikingar och vikingatid. 

Den vikingatida staden, eller Vikingareservatet som det också kallas efter den 

amerikanska besökare som ifrågasatt om det fanns många “viking reserves” i Europa (i 
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jämförelse med Amerikanska indianreservat), gestaltar en stadsbebyggelse så som den kan ha 

sett ut vid slutet av vikingatiden (Rosborn 2005 s. 57). Genom historiska källor och arkeologiska 

fynd har stadsplanen utformats med förebilder i några av de städer som fanns i södra Sverige, 

Danmark och Tyskland under vikingatid. Denna stad omfattar ett 20-tal byggnader där merparten 

är placerade innanför en halvcirkelformad stadsvall med öppning ut mot havet. Vallen runt 

bebyggelsen skapades med förebilder i tidiga städer så som Hedeby i Tyskland och den danska 

staden Århus vilka båda hade rundade stadsvallar med öppning mot havet (Rosborn 2005 s. 38f; 

Wasén 2011; www.fotevikensmuseum.se). Staden är utformad med en huvudgata som löper 

längs byn från den södra porten “Syndreport” i söder till “Nordreport” i norr. Huvuddelen av 

husen är placerade öster om huvudgatan medan en gård med garveri, en fiskarstuga och rökeri 

placerats med lite avstånd från övrig bebyggelse ut mot havet på väster sida om huvudgatan. Vid 

Nordreport finns även ett försvarstorn med utsikt över havet såväl som hela byn 

(www.fotevikensmuseum.se). 

Husen i staden är inte skapade utifrån en enhetlig stil eller byggteknik utan strävar efter 

att visa den dynamik i byggprocessen som det kan ha varit under vikingatid. De är inga exakta 

kopior även om de är skapade med förebilder i byggnader från arkeologiska utgrävningar och 

historiska källor såväl som de byggnader som finns bevarade från tiden, exempelvis de norska 

stavkyrkorna. Det är allt från enkla skjul med väggar av flätade grenar till  den stora treskeppiga 

hallen Tinghöll som är byggd utifrån samma tekniker som de norska stavkyrkorna. 

Utgångspunkten för byggandet är att byggnaderna förändras allteftersom behoven, både för 

hushållen och för staden, förändras samt att materialet väljs utifrån vad som fanns tillgängligt i 

närområdet. Många av husen är byggda av korsvirke med lerklining medan andra är byggda av 

ekträ, vilket var vanligt på platsen under vikingatid, i resvirkesteknik eller bulteknik (Rosborn 

2005 s. 83; www.fotevikensmuseum.se).  

Invändigt är husen ändamålsenligt utformade för de aktiviteter som de är avsedda för 

vilket är olika typer av hantverk, handel och administrativa funktioner. Interiörerna är uppbyggda 

som levande miljöer där det under sommarsäsong lever vikingar och under vår- och höstsäsong 

framstår som om husens inneboende just har gått ut. Borden är dukade och herrens tofflor har 

lämnats på golvet vid sidan om hans fotpall. Det vardagliga livet i den vikingatida staden är 
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grunden för dess utformning. Hus för skinngarvning, smedja, och vävaregården representerar det 

vardagliga hantverket medan handelsmannens hus representerar stadens handel och lagmannens  

Fig. 6: Karta över Fotevikens museum (Fotevikens museum). 

hus liksom hallbyggnaden Tinghöll representerar stadens administrativa funktioner. Givetvis 

måste staden försörjas med mat och detta visas genom fiskaregården och den  stora bagaregården 

samt de små tomter för odling som finns öster om bebyggelsen. Djur är ett naturligt inslag i en 

vikingastad och därför används en av byggnaderna utanför stadsvallen som hönshus och förutom 
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höns finns det under säsong även får som går fritt i byn och hästar i hagen utanför vallen (Besök 

1/11-2016; Muntl. Sven Rosborn 7/11-2016; www.fotevikensmuseum.se). 

De vikingatida människorna syns som närvarande eller frånvarande brukare av 

byggnaderna, genom anställda på platsen men även som de många volontärer som är aktiva inom 

vikingareservatet. Dessa har organiserats i ett byalag som fungerar enligt en hierarkisk modell 

som kan ha brukats i en vikingatida stad. Som ny medlem börjar man som träl och allteftersom 

kunskap och tid i vikingareservatet ökar kan personen avancera inom hierarkin till bryte vidare 

till fri man eller kvinna. Överst i hierarkin sitter kungen vilken sedan museets grundande 

representeras av museichefen Björn M. Jakobsen jämte kungen sitter lagmannen som tidigare 

representerades av museets, nu pensionerade, forskningsansvarige Sven Rosborn (Rosborn 2005 

s. 92ff). Lagens tillämpning syns genom strafftorget där det under säsong iscensätts 

bestraffningar och på så vis blir även brottslingar och utstötta representerade i staden. Därigenom 

finns den vikingatida stadens alla samhällsskikt representerade från den ofria trälen som inte får 

bära vapen till kungen vilken har den högsta makten på platsen (Rosborn 2005 s. 92ff; besök 

1/11 2016).  

Tiden då Fotevikens museum grundades  

År 1995 grundades Fotevikens museum ur en organisation som skapades redan under 1980-talet 

med fokus på maritim historia. Stiftelsen Fotevikens maritima centrum  bedrev marinarkeologi i 

Skåne och 1986 bildades även den lokala föreningen SVEG - Scandinavian Viking Explorer 

Group vilka har varit viktiga för museets grundande (Rosborn 2005 s. 8ff).  

Grundaren och den drivande kraften i föreningen SVEG, Björn M. Jakobsen, som även 

varit drivande i Fotevikens maritima centrum  hade redan i slutet av 1980-talet planer på att 

grunda ett museum. Jakobsen var varken historiker eller arkeolog utan hade sin bakgrund inom 

film och marknadsföring. Först var tanken ett maritimt museum men idén utvecklades så 

småningom till en plan på att skapa en historisk aktivitetsanläggning. Redan år 1993 var 

organisationen av museet fastställd med Jakobsen som museichef. Men det skulle sedan dröja 

ytterligare två år innan en möjlig plats för anläggningen hittades. År 1995 fann man ett område 

vid Höllvikens nordöstra strand, invid Vellinge kommuns gamla nedlagda reningsverk med den 
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kommunala återvinningscentralen på andra sidan, som tidigare använts som deponiplats. Marken 

tillhörde Vellinge kommun och genom museichefens kontakter inom kommunen tilldelades 

museet villigt marken. Vid denna tid, år 1995, hade även Sven Rosborn, vilken skulle komma att 

bli museets informations- och forskningschef, blivit en del av museets organisation. Rosborn 

hade en bakgrund som byggnadsarkeolog och 25 år som anställd på Malmö museer varav 17 år 

som museichef på Malmö stadsmuseum (Rosborn 2005 s. 7, 37; Rosborn muntl. 7/11-16; Sven 

Rosborns CV;  www.fotevikensmuseum.se). 

Enligt Rosborn var tanken till en början att skapa ett museum baserat på flera små utsnitt 

ur forntiden så som vikingahus, en skepssättning och bronsåldershögar. Modellen var baserad på 

att besökaren skulle göra en resa i tiden allteftersom denna vandrade genom anläggningen. Snart 

ändrades planen då detta koncept ansågs vara för likt det som redan genomförts inom projektet 

Forntid i nutid på Skånes djurpark under 1980-talet. Det bestämdes att det var en vikingastad 

som skulle skapas. Det bestämdes också tre uppdrag som museet skulle ägna sig åt: “[d]essa 

verksamhetsfält för det nya museet blev maritim och Skånsk historieforskning, levandegörande 

av kulturhistorien genom en rekonstruerad vikingastad samt användandet av avancerad digital 

teknik för att sprida information och fakta”. I detta ingick inte insamlande av föremål vilket 

annars brukar vara en del av uppgifterna på ett arkeologiskt museum. (Rosborn 2005 s. 38f; 

www.fotevikensmuseum.se ).  

För att finansiera uppbyggnaden av museet erhölls vid starten från kommunen ett bidrag 

på en miljon kronor som skulle fördelas över fyra år dessutom startades ett antal EU-projekt för 

vilka museet fick finansiellt stöd. Utöver det kommunala bidraget finansierades uppbyggnaden 

av den vikingatida staden framförallt genom sitt sponsorprogram där olika aktörer gav stöd i 

form av pengar såväl som material till museet. Vad gäller arbetskraft hade museet ett fåtal 

anställda utöver vilka en stor del av arbetet gjordes av frivilliga och av arbetssökande som inom 

stiftelsen sysselsattes med diverse sysselsättningsprojekt (Rosborn 2005 s. 23ff, 40f, 46f). 

Rosborn menar att tiden för museets skapande var helt rätt och att dess framgång mycket 

beror på dess samtid (Rosborn muntl 7/11- 2016). Hur såg det då ut i museets närområde och i 

dess omvärld under 1990-talet då det grundades? Museet skapades delvis på uppdrag av Vellinge 

kommun, vid denna tid med Moderata samlingspartiet i stark majoritet med 30 mandat av 49 
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med Göran Holm som ordförande för kommunfullmäktige. Göran Holm, som även kallat sig 

själv “kung av Vellinge”, satt som ordförande i kommunfullmäktige från 1981 till 2010. I 

artikeln Moderate Göran Vellinges kung  i Aftonbladet framgår det att en av anledningarna till 

hans stora framgång i kommunen var under lång tid att kommunen inte tog emot några 

flyktingar. I samma artikel från år 2003 påstås det att Sverigedemokraterna har valt att inte ställa 

upp i kommunvalet i Vellinge då moderaternas politik redan liknade deras egen för mycket 

(Kerpner 2003; Granath 2010; www.vellinge.se). Vid samma tid fick nationalistiska och 

högerpopulistiska partier, i Skåne såväl som i Sverige i stort, allt starkare stöd hos väljarna. I 

Skånes regionval och kommunval var det partier så som Skånepartiet och den senare alliansen 

Skånes väl som var starka representanter för nationalism och främlingsfientlighet. Ny demokrati 

var det nationalistiska parti som fick störst stöd nationellt och hade från 1991-1994 25 mandat i 

riksdagen (Rydgren 2005; SCB). 

Vid en intervju med Sven Rosborn menar han att det fanns en överenskommelse mellan 

museet och kommunen att museet inte skulle förknippas med Vellinge kommuns politik. Trots 

detta har man under alla år haft ett nära samarbete med kommunen och Göran Holm är en av de 

som nämns på runstenen som restes vid vikingastadens ingång under marknadsveckan 1997. De 

andra som nämns på stenen är museichefen Björn M. Jakobsen och Stellan Karlsson, chefen för 

Falsterbonäsets museiförening, vilka var huvudmän för stiftelsen Fotevikens maritima centrum 

(Rosborn 2005 s. 85).  

Samtidigt pågick i Sverige och i massmedierna en stor debatt kring vikingar som symbol. 

Detta mycket på grund av den neo-nationalism som växte sig allt starkare och som ofta använt 

sig av fornnordiska symboler. Enligt Sven Rosborn ska det under början av 1990-talet, från 

Skolverket, ha utkommit en lista med symboler som inte fick bäras i skolan där torshammaren 

var en av dessa. Han berättar att även museet anklagades för att vara nazistiskt på grund av att 

det visade vikingar och deras symboler (Werbart 2002 s. 61ff; Rosborn muntl. 7/11-16). Om 

denna lista verkligen har funnits har inte kunnat bekräftas. Däremot har det från Lärarförbundet 

utkommit en skrift under namnet “Att motarbeta nazism och rasism i skolan” vilken först utgavs 

år 2000. I denna skrift finns en lista på symboler som används av rasistiska grupper. I listan finns 
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runor och andra forntida symboler men torshammaren förekommer däremot inte (Lärarförbundet 

2006).  

Fotevikens museum idag 

Idag är vikingastaden i Foteviken ett mycket aktivt och levande museum. Under sommaren fick 

museet även stor uppmärksamhet då en kvinnlig besökare drogs in i ett skådespel som 

genomfördes av en besökande grupp under den stora vikingamarknaden. Kvinnan blev 

“tillfångatagen”, bakbunden och sedan såld som slav medan hennes kropp och egenskaper 

kommenterades utan hennes medgivande. Kvinnan polisanmälde teatergruppen för ofredande 

varpå gruppen försökte frånsäga sig sitt ansvar för vad som hänt i situationen och gjorde en 

motanmälan mot kvinnan. Detta startade en lång debatt i media kring kvinnors rättigheter i 

reenactment-sammanhang. Händelsen blev även mycket uppmärksammad på grund utav det 

stora antal övergrepp och fall av ofredande av kvinnor på olika musikfestivaler och andra 

tillställningar som skett och debatterats kring under året. Ur historisk synpunkt är hela händelsen 

helt omotiverad då både sättet som kvinnan fångas in och hur hon behandlas inte skulle 

förekomma i en vikingatida stad (http://www.sydsvenskan.se/story/sald-som-vikingaslav). 

Vikingastaden används idag för många olika typer av aktiviteter och i många olika 

sammanhang. Vikingaveckan som hålls i slutet av juni varje sommar inleds med hantverksdagar 

och avslutas med tre dagars vikingamarknad. Detta är lite av en höjdpunkt för museet och lockar 

varje sommar många besökare, både från Sverige och från utlandet. Utöver detta har museet 

aktiviteter för skolklasser, events för företag och privatpersoner, firande av högtider och används 

av olika produktionsbolag för filmning i vikingatida miljö. Vid samtal med en av de anställda vid 

museet berättas att antalet besökare har ökat för varje år sedan museet öppnade. Dock har 

skolverksamheten minskat, något denne menar beror på brist på resurser i skolan, samtidigt har 

antalet internationella besökare ökat kraftigt, något som även Rosborn påpekar 

(www.fotevikensmuseum.se; Rosborn muntl 7/11-16; besök 1/11-16).  

Idag har museets målsättningar och visioner breddats något men är i grund och botten 

samma som när museet grundades. På museets hemsida formuleras museets huvudområden idag  
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Fig. 7: En av pedagogerna vid Fotevikens museum berättar om offerlunden under en guidad visning 

(Foto: Anna Kron Tegnér 2016). 

 

som “[d]en vikingatida och medeltida historien med utgångspunkt från Skåne,  [l]evandegöra 

och förmedla vårt kulturarv till en bred publik och [f]örmedla vår kunskap på ett informativt och 

djuplodat sätt, inte minst via modern digital informationsteknik”. I ledningen sitter än idag Björn 

M. Jakobsen som museichef medan Rosborn som tidigare var forskningsansvarig har gått i 

pension (www.fotevikensmuseum.se ). Idag bedrivs forskningen på museet framförallt utifrån ett 

fokus på hantverk och förmedling genom experimentell arkeologi. Vid samtal med museidirektör 

Jakobsen berättar han om hur olika hantverkare vid museet utifrån ett identifierat behov i flera 

steg tar fram föremål utifrån historiska källor och arkeologisk forskning med historiska objekt 

som förebilder. Genom att hantverkaren får specialisera sig inom sitt hantverk skapas en kunskap 

kring hur ett historiskt hantverk kan ha gått till vilket sedan kan förmedlas till museets besökare. 

Tidigare ägnade sig museet genom Karl- Fredrik Wasén åt historisk forskning vilken nyttjades 
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för museets gestaltning. Idag finns det ingen som bedriver historisk forskning vid museet, 

däremot menar Jakobsen att den forskning som tidigare bedrivits har lämnat stora mängder 

kunskap efter sig som museet nyttjar än idag (Jakobsen muntl. 12/12-2016).  

Det politiska klimatet i Vellinge kommun har förändrats något sedan Göran Holm slutade 

som ordförande i kommunfullmäktige. Moderaterna har förlorat en del av sitt stöd och har idag 

26 mandat medan även Sverigedemokraterna gjort sitt intåg i Vellinges kommunpolitik med hela 

6 mandat (http://www.vellinge.se/kommun-politik/kommunfakta/befolkning/ ).  

Jämförelse och analys 

Här följer en sammanfattande jämförelse där likheter liksom skillnader mellan Kulturen och 

Fotevikens museum diskuteras utifrån de tidigare beskrivningarna av museerna i förhållande till 

forskningsbakgrunden.  

Tiden för museernas tillkomst 

Gemensamt för tiderna då Kulturen och Fotevikens museum grundades var att de skapades i en 

tid då det politiska klimatet och strömningarna i samhället var helt rätt för att skapa ett 

friluftsmuseum. Detta ger båda museerna tydligt uttryck för i sina egna berättelser om hur det 

gick till vid grundandet. Att tiden var helt rätt syns inte bara i dessa båda museers framgång utan 

även i att det vid samma tider skapades många friluftsmuseer runt om i Sverige såväl som i andra 

länder. Gemensamt för tiderna då museerna skapades är också att det har varit tider då 

nationalismen har haft en stark närvaro i samhället. Även om 1800-talets nationsbyggande och 

allmogeromantiserande inte är samma typ av nationalism som 1990-talets högerextrema 

ultranationalism, eller neo-nationalism är den senare sprungen ur den förra och har sin grund i 

samma värderingar om än i mer extrema former. Gemensamt för museernas relation till 

nationalismen är att inget av dem vid sitt grundande ger uttryck för direkt nationalistiska 

värderingar. De måste likväl förhålla sig till den då som idag och vara vaksam på vad de 

förmedlar och hur de tar ställning när deras ursprung och gestaltningar ifrågasätts.  

Den geografiska placeringen av museerna har spelat en stor roll för deras gestaltning 

liksom för deras framgång. Fotevikens närhet till havet har varit en viktig tillgång för museet och 
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dess marinarkeologiska fokus. Samtidigt har avståndet till tätare bebyggelse skapat 

förutsättningar för en miljö utan större omgivande distraktioner som stör illusionen av den 

vikingatida staden. Den intilliggande miljöstationen har avskärmats med ett plank för att 

minimera störningar. För Kulturen har det istället varit museets placering mitt i 

universitetsstaden som har skapat förutsättningar för dess framgång. Att det är stadsbebyggelsen 

som tar störst plats på museiområdet är inte mer än en naturlig följd av museets placering. Även 

om Karlin hade för avsikt att flytta en bondgård till Kulturen hade den aldrig kunnat representera 

en bondgård i stadsbebyggelsen där möjligheterna för djurhållning och jordbruk är obefintliga. 

De visioner och målsättningar som styrde utformningen av de båda museerna bär många 

likheter trots de olika tidsperioderna och uttryckssätten. Att rädda, bevara och bidra till 

folkbildningen genom vad som fanns kvar av en försvinnande folkkultur var ett av Karlins 

främsta avsikter. Målet med att skapa just ett friluftsmuseum var framförallt att popularisera 

historien och väcka besökarens nyfikenhet snarare än att släcka deras kunskapstörst, en 

målsättning som även Foteviken påtalat. När intresset väckts skulle museet tillhandahålla 

vetenskapliga skrifter med fakta kring föremål och utställningar. På Fotevikens museum var 

motsvarigheten formulerad i museets grundläggande målsättning att förmedla historia genom 

modern teknik.  

Ekonomiskt har båda museerna tagit hjälp från olika håll för att finansiera sitt grundande 

och sin utveckling men båda är privata föreningar och inget av dem har varit helt finansierat av 

stat, landsting eller kommun. Karlin förlitade sig mycket på privata donatorer och sponsorer på 

liknande sätt som Fotevikens museums grundare använde sig av ett sponsorprogram. I 

bakgrunden finns för båda museerna även stiftelser som ekonomiskt stöd. Fotevikens museum 

har utöver detta fått bidrag från Vellinge kommun och för olika EU-projekt men aldrig några 

statliga anslag. Kulturen däremot har erhållit anslag från stat och landsting såväl som från 

kommunen. Trots att båda museerna anser att tiden var den helt rätta har inget av dem till en 

början erhållit något ekonomiskt stöd från staten. För Karlin dröjde det till 1902, alltså tio år efter 

att museet öppnade, innan Kulturen fick någon statlig finansiering (Bringéus 1992 s. 39ff; 

Rosborn muntl.7/11-16). Kan detta betyda att båda museerna var pionjärer och gjorde något så 

nyskapande att staten tvekade på idéns bärkraftighet? Jag menar att så kan ha varit fallet. En 
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anledning kan också ha varit Kulturens avstånd till huvudstaden där istället Skansen hade hög 

status och Hazelius kontakter med flera män från riksdagen (Bringéus 1992 s. 40ff). För 

Fotevikens museum kan anledningen istället ha varit grundarnas motstånd mot “[d]et officiella 

Sverige[s...] vansinnesbyråkrati” vilken gjort att de helt enkelt valde en annan väg att gå 

(Rosborn 2005 s. 36, 76). 

Att det varit en enskild aktör som varit mest betydande för de båda museernas grundande 

menar de själva i sina historieskrivningar. För Kulturen var det Karlin och hans brinnande 

intresse för bevarandet av folkliv och för Fotevikens museum var det Björn M. Jakobsens 

affärsmässiga anda, stora kontaktnät och förmåga att få saker gjorda. Gemensamt för dessa män 

är deras tro på sin sak trots omvärldens tvekan liksom deras förmåga att genomföra sina projekt 

utan att först säkerställa att det finns ekonomisk täckning för dem. 

De tider som framställs 

Allmogebefolkning och vikingar är två historiska grupper som ofta använts som en bild av det 

ursvenska. Båda är också grupper som framhävts och varit mål för gestaltningar i tider då 

nationalismen varit stark i det svenska samhället. Att det är just dessa tidsperioder som framställs 

på de båda museerna samspelar med den tid de tillkom i. För Kulturen var det en rädsla för att 

förlora alla spår av en försvinnande kultur och en vilja att fostra folket in i en nationell identitet 

som styrde valet av tidsperiod. 1990-talet då Fotevikens museum grundades var en tid då 

intresset för forntiden var stor i samhället liksom en tid då vikingar ofta användes som symbol 

för företagsamhet och pålitlighet av många företag och varumärken såväl som för ursprung och 

svenskhet av högerextrema grupper. Att Fotevikens museums grundare valde att skapa just en 

vikingastad kan ha varit en form av motstånd mot de felaktiga bilder av vikingar och vikingatid 

som framställdes. Det kan också ha varit en metod för att skapa framgång genom att utnyttja 

vikingarnas popularitet som varumärke för sin egen sak. Att ledningen väljer att kalla museet för 

en vikingastad trots att Slaget vid Foteviken, som är utgångspunkten för museets gestaltning, 

skedde i en tid som idag betraktas som tidig medeltid snarare än vikingatid kan också tyda på en 

avsikt att utnyttja vikingens popularitet som varumärke.  
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Båda museerna har i sina framställningar en tydlig anknytning till den plats där de ligger. 

På Fotevikens museums hemsida kan man läsa “Det faktum att det år 1134 på platsen för det 

blivande Vikingastaden stått ett stort slag gjorde att man, i ett försök att delvis fokusera på 

platsens historiska värden, valde att skapa ett samhälle som låg strax in i 1100- talet” 

(www.fotevikensmuseum.se). På Kulturen vittnar den övervägande stadsbebyggelsen om 

museets plats i staden. Till en början var fokus på att visa sydsvensk kulturhistoria och de 

föremål som införskaffades från andra platser användes framförallt som jämförelse för att finna 

likheter och olikheter (Bringéus 1992 s. 136). Att visa sin lokala särart och sin lokala identitet 

kan knytas till hur nationalismen vid sekelskiftet kring 1900 arbetade med att framhäva sina 

olika delar för att definiera nationen som helhet. Att använda föremål från olika platser i norden 

och övriga världen för jämförelse kan ses som ett skapande av “den andre”, som togs upp i 

forskningsavsnittet, alltså en metod för att framhäva sin egen särart genom att använda andra 

grupper som kontrast. På Fotevikens museum tas försöken att definiera sin egen särart ett steg 

längre och museiområdet omtalas gärna som ett eget rike och “bortom kullarna [ligger] 

grannriket Vellinge och ännu längre bort ett rike vid namn Sverige” (Rosborn 2005 s. 40). Detta 

framhävande av vikingastaden som ett eget rike kan både tolkas som ett försök att skapa en lokal 

identitet men även som ett försök att definiera sig själva som en del i den svenska nationen. 

Denna jargong med att tala om museet som ett rike pekar även på den nära relation som funnits 

med Vellinge kommun som av Göran Holm har kallats för ett eget rike där han själv satt som 

kung (Kerpner 2003).  

De tidsepoker som visas på museerna kan användas för att representera många olika 

former av folkliv. Allmogen användes ofta för att symbolisera ett enklare och mer naturnära 

levnadssätt medan vikingar ofta framställs som en symbol för den strävsamma “upptäckaren” 

eller “krigaren”. På Fotevikens museum har däremot bilden av vikingen som en krigare fått 

lämna plats för vardagslivet i vikingastaden. Trots att platsen valts utifrån det slag som en gång 

stod där är krig endast en del av helheten på museet. Under den årliga vikingamarknadens två 

sista dagar spelas slaget vid foteviken upp av vikingafighters några gånger om dagen. I övrigt 

visas krig i sagor och sägner som berättas liksom i de rustningsdelar och vikingatida vapen som 

besökarna kan få prova. Det enkla vardagslivet med hantverk, matframställning, handel, lekar 
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och spel är istället det som tar plats. Även odling har sin plats i staden genom de lotter som 

byalagets volontärer tilldelas, detta jämförs med kolonirörelsen som har sina rötter i slutet av 

1800-talet (Rosborn 2005 s. 92). Vid intervju nämner Rosborn även museets volontärer som 

tillhörande en naturrörelse, att det är det enkla livet som lockar. Det finns alltså en tydlig likhet 

mellan museernas strävan efter att romantisera och presentera sina tidsepoker som en enklare tid 

samt att framhäva närheten till naturen. För att göra det enkelt kan själva namnet 

“friluftsmuseum” med sitt påtalande om fri luft betraktas som en form av naturromantik. 

Användandet av byggnader och föremål för att skapa en känsla av autentiska miljöer 

skiljer mycket mellan de båda museerna. På Kulturen består byggnaderna i friluftsmuseet 

framförallt av bevarade hus med några få rekonstruktioner medan de på Fotevikens museum 

enbart består av rekonstruktioner. Samtidigt arbetar man delvis enligt olika metoder för 

förmedling kring sina miljöer. På Kulturen kan besökaren själv navigera på museet och genom 

skyltar och foldrar få information om byggnader och föremål. Endast vid högtider, evenemang 

och under visningar kan besökaren stöta på någon av museets anställda klädda i tidsenliga 

dräkter. Fotevikens museum däremot befolkas under säsong av ett antal “vikingar” som 

förmedlar hur det kan ha varit att leva under vikingatiden. Vikingarna är alltså människor, klädda 

i tidsenliga kläder, som arbetar med olika hantverk och sysslor som kan ha förekommit i en 

vikingastad. Dessa vikingar gestaltas både av museets anställda och volontärer som vill leva 

vikingaliv. Efter att besökaren gått igenom den korta utställningen i början av museiområdet och 

kommit in i vikingastaden saknas skyltar och information. Det finns dock en folder med 

information om staden och vikingatiden att få vid entrén. Utöver foldrar och utställningar 

erbjuder båda museerna sin besökare även visningar på olika teman.  

Vilka människor är det då som syns i de olika museernas framställningar? Bredden på 

gestaltningar av människor av olika klass och åldrar är ungefär motsvarande på museerna och jag 

menar att det under nuvarande former är en bra variation som visas i dessa avseenden i 

förhållande till utrymmet. Vad som däremot skiljer är hur omvärlden tar del i de olika museerna. 

På Kulturen har övriga världen haft en plats i utställningarna sedan start, till en början som 

referens till det sydsvenska och senare som en del av att visa folkliv världen över. På Fotevikens 

museum framställs befolkningen i vikingastaden däremot som relativt homogen. Världen 
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representeras där istället av de reenactors från andra länder som besöker vikingastaden under 

sommaren samt de utländska handlare som deltar i vikingamarknaden. I själva staden framstår 

däremot kontakten med övriga världen inte som uppenbar.  

Friluftsmuseerna, Kulturen och Fotevikens museum idag och i framtiden 

Mycket har utvecklats på Kulturen och Fotevikens museum sedan museerna bildades för 124 

respektive 21 år sedan. Kulturen arbetar idag med att skapa nya utställningar, både fasta och 

tillfälliga, restaurerar många av sina byggnader och utvecklar sin verksamhet. På Fotevikens 

museum har vikingastaden växt med nya byggnader och besökarantalet ökar för varje år, museet 

arbetar även med olika projekt med och utan stöd från EU.  

De visioner som museerna arbetar under idag består för Kulturen dels av de stadgar som 

antogs när Kulturhistoriska föreningen bildades 1882 (se s. 11) dels den nutida visionen “[...] att 

bli det mest livfulla och engagerande museet – ett föredöme när det gäller delaktighet”. För 

Fotevikens museum är målsättningen de tre punkter som antogs vid museets grundande, det vill 

säga vikingatida och medeltida historia med utgångspunkt i Skåne, förmedling och 

levandegörande samt kunskapsförmedling genom digital teknik. Med ord så som livfull, 

engagerande och delaktighet gör jag tolkningen att Kulturen bland annat syftar på 

förmedlingsmetoder och att levandegöra historia. Utifrån denna tolkning har Fotevikens museum 

och Kulturen en gemensam vision som innefattar en modell som användes redan på de första 

friluftsmuseerna och som har blivit en del av friluftsmuseernas kännetecken nämligen att 

förmedla genom att levandegöra. Att levandegöra blev en populär förmedlingsmetod kring 

sekelskiftet 1900. Att det blev så populärt bland befolkningen berodde på att det var ett uttryck 

som alla kunde ta till sig oavsett bildning samtidigt som det gav möjligheter att visa de enkla 

folkens liv och ge dessa en känsla av helhet (Aronsson 2007 s. 26f; Öhman 2007 s. 65). Att 

levandegöra kan vara att skapa en känsla av helhet och sammanhang genom att gestalta miljöer 

utifrån hur det en gång kan ha sett ut. Det kan även vara skådespelare och pedagoger i dräkter 

som får gestalta dåtidens människor och berätta om dåtidens levnadssätt. Båda dessa former av 

att levandegöra historia förekommer på Kulturen och Fotevikens museum idag.  
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Fig. 8: Smeden vid Fotevikens museum tillverkar glaspärlor (Foto: Anna Kron Tegnér 2016). 

 

Hur drivs museerna och hur utvecklar de sina verksamheter i förhållande till viktiga begrepp i 

samhället idag så som jämställdhet, demokrati och mångfald? Fotevikens museum drivs än idag 

under ledning av Björn M. Jakobsen under liknande former som vid grundandet. Forskningen vid 

museet har idag framförallt fokus på hantverk genom experimentell arkeologi och förmedling av 

resultaten och metoderna till besökarna. Hur museets utvecklingsarbete bedrivs och om museet 

arbetar med frågor kring demokrati, mångfald och jämställdhet finner jag ingen publicerad 

information. Museets svaga reaktion kring händelsen sommaren 2016 med den kvinna som 

tillfångatogs mot sin vilja av en besökande teatergrupp kan däremot antyda att åtminstone 

jämställdhetsfrågor inte är något som museet arbetar aktivt med. Kulturhistoriska föreningen 

drivs idag som en privat ideell förening på samma sätt som tidigare och arbetar med forskning, 

utveckling och förmedling på många olika sätt. I Kulturens verksamhetsplan för år 2016 berättas 
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att föreningen har antagit nya mål för de kommande fyra åren. Dessa mål delas upp i tre punkter 

som rör tillgänglighet, bevarande och användande av kulturarv och utveckling, samverkan och 

samarbete. Dessa punkter ska verkställas bland annat genom målgruppsanpassad förmedling, 

synliggörande av kulturarv, samverkan med skolväsendet och kultursektorn och genomsyras av 

diskussioner kring samhällsaktuella frågor kring demokrati och jämställdhet. Kulturen bedriver 

alltså ett aktivt arbete kring frågor om mångfald, jämställdhet och demokrati. 

Hur arbetar då museerna med att förnya och utveckla sina miljöer?  En del friluftsmuseer 

med sitt ursprung i tiden kring sekelskiftet 1900 har arbetat med att förnya sina miljöer och 

fortsätta sitt arbete med att gestalta dåtiden. Genom att tillföra byggnader och gestaltningar från 

senare tid har bevarandet fortlöpt under liknande former som vid museernas grundande 

(Petersson 2012 s. 54f). På Kulturen ses denna förnyelse genom exempelvis Arbetarbostaden och 

Bosmålatorpet efter att det återförts till hur det såg ut vid 1920-talet. På Fotevikens museum 

består förnyelsen av att hantverksmetoder och förmedling utvecklas, enligt museets hemsida 

finns det dessutom planer på att utöka antalet byggnader i vikingastaden.  

 

Diskussion och slutsatser 

Slutsatser 

Vad kan då denna studie av friluftsmuseernas tillkomst och granskning av Kulturen och 

Fotevikens museum säga oss om friluftsmuseernas förhållande till sin egen bakgrund? För att 

återknyta till uppsatsens frågeställning om hur friluftsmuseernas framväxt och dess format 

påverkades av de ideologier som var tongivande i samhället vid 1800-talets slut kan vi börja med 

att titta på Kulturens friluftsmuseum. Kulturens framväxt var starkt påverkad av tidsandan i 

samhället. Rädslan för att förlora alla spår av den försvinnande allmogekulturen påverkade 

museets form liksom viljan att gestalta en historia om folket för folket. Även om Karlin inte var 

lika öppet nationalistisk som Hazelius uppgav han att han “...fostrats i kärlek till sin hembygd 

[och] i kärlek till sitt land och folk” samt att “kärleken till hembygden [var] den varma 

fosterlandskänslans moder” (Bringéus 1992 s. 10; Rentzhog 2007 s. 82). Karlins starka kärlek till 
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sin hembygd och sin region visar på att han trots allt var påverkad av den nationalistiska anda 

som Kulturen grundades i. Hans kärlek för sin region var en föregångare till den senare 

regionalismen och han var även aktiv i att stötta andra regioner i att framhäva sig själva. Den 

regionala inriktningen gav även uttryck för ett motstånd mot den, vid tiden, stora fokusering på 

Stockholmsområdet som nationens viktigaste plats. Istället ville han framhäva de enskilda 

regionerna och menade att det var en viktig del i att stärka nationalkänslan hos folket. 

I fråga om hur nationbyggande, nationalromantik och nationalism syntes på 

friluftsmuseerna då och om detta kan ses än idag antingen som spår av tidigare ideologier eller 

som motstånd mot dessa vänder jag mig till den jämförelse som gjorts mellan Kulturen och 

Fotevikens museum. Nationsbyggande på friluftsmuseer kan enklast beskrivas med Artur 

Hazelius vilja att med Skansen skapa ett Sverige i miniatyr. Dock syns det även genom den 

nationalism som Karlin gav uttryck för. Vid grundandet av Fotevikens museum 1995 hade 

historieintresset åter vuxit sig starkt i samhället. Vikingen var vid denna tid en populär symbol 

både av kommersiella företag och av nationalistiska grupper. På Fotevikens museum finns en 

kontrast i relationen till vikingen som nationell bild och den mångfacetterade vikingatiden. 

Museet uttrycker en vilja att komma bort från stereotypa bilder av vikingar som stolta nordiska 

krigare och vill istället visa en mer historiskt äkta bild. Samtidigt väljer man att kalla staden för 

vikingastad trots att det slag som är utgångspunkten för museets gestaltning inte inträffade förrän 

en tid efter vikingatidens slut. Fotevikens museum står alltså för ett motstånd mot en stereotyp 

bild av vikingar och vikingatid samtidigt som man själv utnyttjar denna bild i 

marknadsföringssyfte. Att använda sig av en stereotyp bild är inte nödvändigtvis negativt. Ett 

museum kan aldrig bli en fullständigt korrekt bild av dåtiden, det är alltid ett urval som måste 

göras och genom att förenkla bilden blir den lättare att förmedla och för besökaren att ta till sig. 

Det är dock viktigt att inta ett kritiskt förhållningssätt då skapandet av stereotyper kan producera 

felaktiga bilder av dåtiden och kan nyttjas i sammanhang som museet inte står för. I förhållande 

till nationalism är det alltså framförallt ett motstånd som framträder på Fotevikens museum även 

om varumärkets kommersiella värde delvis gör att man nyttjar en stereotyp bild. 

Friluftsmuseernas romantiska inslag kan ses på Kulturen såväl som på Fotevikens 

museum i att man på båda museerna framhäver dåtiden som en enklare tid, en tid av större närhet 

38 



till naturen. Genom denna romantiska anda blir bilden av dåtiden höljd i  en känsla av mystik 

som får konkret uttryck i dåtidens sagor och sägner. 

 För att besvara uppsatsens tredje och sista frågeställning hur friluftsmuseerna ser ut idag 

och hur de används vänder jag mig till jämförelsen av museerna i nutid. Idag har mycket 

utvecklats på både Kulturen och Fotevikens museum sedan de grundades. Byggnader har 

tillkommit, omgestaltats och flyttats. Förmedlingsmetoder har utvecklats och kunskapen om 

dåtiden har förfinats genom forskning, som bedrivits av museerna själva såväl som av andra. 

Friluftsmuseernas styrka i samhället är i stort baserat på deras format och möjligheten till att 

skapa en helhetsupplevelse för besökaren oavsett ålder. Både Kulturen och Fotevikens museum 

arbetar med att levandegöra historia dels genom miljöer men även genom skådespelare och 

pedagoger. Vid användandet av levandegörande som pedagogisk metod arbetar museet utifrån att 

skapa en helhetsbild av ett specifikt sammanhang i en viss tid. Även om museerna uttrycker att 

deras mål framförallt är att väcka intresse och ge besökaren en känsla av nyfikenhet kan dessa 

stereotypa bilder betraktas som ensidiga och skapa en problematisk syn på dåtiden (Öhman 2007 

s. 68ff). Detta är ett avvägande som museerna måste göra och bearbeta sina förmedlingsmetoder 

utifrån. Viktigt blir i detta sammanhang att den bild som framvisas granskas kritiskt för att 

undvika en alltför onyanserad bild och producerandet av stereotypa framställningar. En 

romantiserad bild av dåtiden kan peka på ett okritiskt synsätt och ett okritiskt förhållningssätt till 

vilka identiteter som framställs. Inom nationalismen har stereotypisering använts som verktyg för 

att producera bilder av den folkliga kulturen som en symbol för det nationella (Bohman 1997 s. 

50f). För ett museum som Kulturen vilket har sina rötter i det nationalistiska 1800-talet blir det 

kritiska synsättet av yttersta vikt för att museet inte ska fortsätta att gestalta utifrån dåtidens 

ideologier. Även för Fotevikens museum, skapat i en tid med främlingsfientliga strömningar och 

som visar en dåtid som används som symbol för det ursvenska, är det viktigt att anta ett kritiskt 

förhållningssätt till att producera stereotypa bilder. Annars riskerar museerna och den bild de 

skapar att utnyttjas för ändamål som museet inte vill stå för.  

39 



Fig. 9: En av Kulturens pedagoger berättar om julen i Blekingegården under tidigt 1800-tal (Foto: Anna 

Kron Tegnér 2016). 

Detta leder fram till slutsatsen att dessa friluftsmuseer, både Kulturen som skapades 

under nationalismens era och Fotevikens museum som tillkommit mer än 100 år senare, på grund 

av sin form och sina förmedlingsmetoder måste förhålla sig till nationalism på olika sätt. Ett 

museum visar endast ett utsnitt av dåtiden och för att den bild som produceras inte ska bli 

missvisande krävs det ett kritiskt förhållningssätt till historia såväl som urval och metoder för 

förmedling.  

Diskussion 

Forntid - framtid  var Karlins motto när han, tillsammans med Kulturhistoriska föreningen, 

grundade Kulturen. Detta motto säger mycket om museernas roll i samhället. Genom att berätta 
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om vår dåtid skapas en förståelse för varför samhället ser ut som det gör idag och hur vi påverkar 

vår framtid. Att berätta museers historia och deras organisation i dåtid och nutid och relatera 

dessa till sin samtid kräver en bred studie av många företeelser i olika tider. I denna uppsats har 

friluftsmuseerna och deras omvärld studerats med fokus på vissa utvalda begrepp framförallt 

utifrån relationen till nationalism. Uppsatsens omfattning lämnar inte utrymme för några större 

fördjupningar inom varken museernas historia och uppbyggnad eller deras omvärld. Jag ansåg 

det ändå motiverat att välja de båda exempel som jag valde att studera. Hade ett av museerna 

uteslutits hade antingen beskrivningen av dåtiden eller nutiden blivit lidande. Med ett större 

utrymme och mer tid hade det varit intressant att fördjupa sig ytterligare i museerna genom att 

läsa verksamhetsberättelser och andra dokument som berör organisationen och dess utveckling 

samt tidningsartiklar och för tiden aktuella samhällsdebatter. Det hade också varit intressant att 

utöka studien med ytterligare ett museum som tillkom i samma tid som Kulturen och ett som 

tillkom vid samma tid som Fotevikens museum. Då hade möjligheten funnits att visa en bredare 

bild av dåtiden såväl som nutiden och det hade kanske skapat en möjlighet att bedöma i vilken 

utsträckning museerna är representativa för den tid de tillkom i.  

Det är två museer med stora skillnader som har studerats och det gör också att 

beskrivningarna av dem båda delvis skiljer sig åt i detaljrikedom. Kulturen är i förhållande till 

Fotevikens museum ett väldigt stort museum med många olika uttryck och en mer utarbetad 

organisation så som det krävs av en större institution. Även detta skapar en svårighet i 

jämförelsen då de fakta som tillhandahålls variera mycket i omfattning och tillgänglighet. Som 

nämndes i metodavsnittet blir beskrivningen av museerna väldigt beroende av deras egna 

historieskrivningar. Samtidigt som dessa berättelser är beroende av den tid då de skrivs. I vissa 

tider kan det vara motiverat att beskriva museets bakgrund på ett sätt och i en annan tid på ett 

annat. Idag, 77 år efter Georg Karlins död kan det vara oproblematiskt att beskriva honom som 

en excentrisk samlare med mycket bristfällig känsla för ekonomi, något som kanske inte varit 

möjligt tidigare. Avståndet i tid gör också att museet i mindre utsträckning påverkas av hur dess 

grundare beskrivs.  

Bristen på utrymme gör det också nödvändigt att förenkla de begrepp som används. Det 

hade varit lämpligt för uppsatsen med en djupare genomgång och diskussion kring exempelvis 
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nationalism. Detta mångtydiga begrepp har idag en starkt negativ klang för många medan det på 

1800-talet snarast betraktades som en hyllning till gemenskapen. Att jämföra dåtidens 

nationalism med dagens kan tyckas långsökt. Jag menar dock att detta bidrag till att visa på hur 

friluftsmuseer kan påverkas dels av sitt eget ursprung dels av ursprunget till museiformen kan 

öppna för diskussioner och uppmuntra till ett synsätt på förmedling och gestaltning av dåtiden.  

Sammanfattning 

Friluftsmuseer var något väldigt nyskapande när de första grundades vid slutet av 1800-talet. De 

skapades dels ur en rädsla för att förlora en försvinnande folkkultur dels ur en vilja att fostra 

folket in i en nationell identitet genom att visa på en gemensam historisk bakgrund. Då 

betraktades nationalism som något som skulle förena folket i kärlek till sin nation och i en känsla 

av gemenskap. Genom att skapa ett Sverige i miniatyr ville Artur Hazelius visa det svenska 

folket deras bakgrund. På Skansen var dåtiden en romantisk period av hårt arbete och närhet till 

naturen. När 1800-talet blev alltmer avlägset och mitten av 1900-talet närmade sig hade historien 

som sammanbindande kraft liksom nationalismen spelat ut sin roll och blicken hos folket 

riktades istället mot framtiden. Så när slutet av 1900-talet närmade sig växte plötsligt 

historieintresset igen och de förmedlingsmetoder som använts vid de första friluftsmuseerna blev 

återigen en attraktiv tillämpning av historien. Växte gjorde också nationalismen i samhället men 

nu inte under gemenskapens flagga utan under extremism och främlingsfientlighet (Rentzhog 

2007 s. 28; Klang Eriksson 2001 s. 153).  

Kulturhistoriska museet i Lund (vanligen kallat Kulturen) skapades utifrån den år 1882 

grundade Kulturhistoriska föreningen. Den enskilt viktigaste personen för museets grundande av 

Georg Karlin. Liksom många andra vid 1800-talets slut såg han en nödvändighet i att bevara spår 

av den försvinnande allmogekulturen. Därför började han insamla föremål vilka sedan låg till 

grund för museet när det öppnade 1892. Karlin hade inte samma uttalade nationalistiska avsikter 

som Skansens grundare Artur Hazelius men förespråkade likväl kärlek för hembygden och ville 

framhäva den sydsvenska regionen och dess folkkultur. Kulturen består idag av drygt 30 

byggnader varav en del används för traditionella utställningar medan andra används för 

gestaltningar av dåtiden.  
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1995, drygt 100 år efter att Kulturen slagit upp sina portar öppnade ett annat 

friluftsmuseum i Vellinge kommun. Fotevikens museum skulle gestalta en vikingatida 

stadsbebyggelse. År 1134 stod det på platsen för museet ett slag, Slaget vid Foteviken vilket fick 

bli förebild för den tid som museet gestaltar. På Fotevikens museum eftersträvar man att visa det 

vikingatida vardagslivet så som det kan ha sett ut med hantverk, handel, djur och matlagning. 

Vikingastaden består av ett 20-tal byggnader med allt från enkla skjul till den stora hallen 

Tinghöll.  

Båda dessa museer måste på olika sätt förhålla sig till nationalism i dåtiden och i dagens 

samhälle. Kulturen, i egenskap av att vara grundat inom en nationalistisk sfär, måste förhålla sig 

till nationalismen i sin egen historia och Fotevikens museum  måste förhålla sig till nationalism 

genom att man väljer att gestalta ett vikingasamhälle i en tid då vikingen ofta används som 

symbol av högerextrema, nationalistiska grupper. Jämförelsen av dessa båda museer visar att 

spår av dåtidens nationalism finns än idag både inom friluftsmuseer i allmänhet och i dessa båda 

exempel. Samtidigt visar den också att museerna arbetar med att visa en bredd i sin beskrivning 

av historien och en vilja att problematisera kring stereotypa bilder av dåtidens folk.  
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